
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA PRESI 549/2022

Altera os Módulos 2 – Normas Gerais e 4 – Segurança da Instrução Normativa
14-10, de 8 de agosto de 1991, que dispõe sobre a regulamentação e execução
dos serviços de portaria, segurança e vigilância.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso de suas
atribuições legais e regimentais e tendo em vista a decisão do Conselho de Administração em sessão do dia 07 de julho
de 2022, proferida nos autos do Processo Administrativo Eletrônico PAe/SEI 0005022-32.2020.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Resolução CNJ 435, de 28 de outubro de 2021, que dispõe sobre a política e o sistema
nacional de segurança do Poder Judiciário;

b) a Resolução CNJ 344, de 9 de setembro de 2020, que regulamenta o exercício do poder de
polícia administrativa no âmbito dos tribunais, dispondo sobre as atribuições funcionais dos agentes e
inspetores da polícia judicial;

c) a Resolução CJF 502, de 8 de novembro de 2018, que dispõe sobre a Política de Segurança
Institucional no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus;

d ) as recomendações da Corregedoria Geral da Justiça Federal, no sentido de fortalecer a
segurança institucional como um todo, assegurando a proteção integral dos magistrados e seus familiares em
situação de risco, servidores, usuários do serviço jurisdicional e patrimônio,

 

RESOLVE:
 

Art. 1º Alterar a alínea "e" do item 6 do Módulo 2 – Normas Gerais da Instrução Normativa
14-10, de 8 de agosto de 1991, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

[...]
Módulo 2 – Normas Gerais
[...]
e) condução e segurança de veículo em missão oficial;

 

Art. 2º Incluir no Título IV – Serviço de Policiamento Institucional do Módulo 4 – Segurança
da Instrução Normativa 14-10, de 8 de agosto de 1991, os itens 5, 5.1 e 6, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

 

[...]
Módulo 4 – Segurança
[...]
Título IV – Serviço de Policiamento Institucional
[...]
5. Os ocupantes dos cargos de Analista e Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade
Inspetor da Polícia Judicial e Agente da Polícia Judicial, não ocupantes de cargo ou função de direção,
devem atuar exclusivamente nas unidades de segurança e inteligência.
5.1. Admite-se a possibilidade de existência de postos de trabalho com lotação fixa nos locais em que a
presença de agentes da polícia judicial constitua uma garantia de segurança para o bom desenvolvimento
das atividades rotineiras ali desempenhadas.
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https://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/36147/24/SEI_TRF1%20-%2013448356%20-%20Instru%25c3%25a7%25c3%25a3o%20Normativa%2014-10%20%25281%2529.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4216
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3460
https://www2.jf.jus.br/jspui/handle/1234/50104
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/36147
https://portal.trf1.jus.br/dspace/handle/123/36147


6. O Tribunal e as Seções Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região poderão criar serviço de transporte
de seus magistrados, mediante emprego de agentes da polícia judicial lotados nas unidades de segurança
do órgão.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 04/08/2022, às 17:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 16217468 e o código CRC D5210B89.
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